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PREGUNTES FREQÜENTS ELECCIONS SINDICALS 
 
► Què faig si vull votar i no puc fer-ho en persona el dia 16 de març? 

1. Comunicar a les meses (per correu a 
MEC_EleccionsSindicals@l-h.cat o per  correu certificat) la 
voluntat de fer el vot per correu.  

2. Quan s’hagin proclamat les candidatures, les meses 
facilitaran a les persones que ho hagin demanat les 
paperetes i el sobre per votar.   

3. La papereta s ’ha de tancar dins el sobre de votació, i 
aquest dins un sobre més gran amb fotocòpia del DNI, i 
enviar per correu certificat a la mesa electoral amb el 
temps suficient perquè arribi abans del tancament de l’horari 
de votació. 

► Què faig si vull votar i tinc teletreball el 16 de març? 

CCOO van plantejar la possibilitat de fer votació telemàtica, però no ha estat 
possible. Està acordat amb RRHH que es pot canviar el dia de teletreball , 
coincident amb la votació, per un altre dia d’acord amb el servei respectiu.  

► Només puc votar quan passin les meses pel 
meu centre de treball? 

Cada persona està en un cens determinat. Els 
horaris i llocs de votació són per facilitar la 
participació, però es pot exercir el vot durant tot 
l’horari que estigui la vostra mesa oberta, i en 
qualsevol dels edificis per on passi.  

► Quant de temps tinc per exercir el vot? 

El temps necessari per anar a votar incloent el               
temps de desplaçament. 

► Què és un sindicat general i de classe? 

CCOO és un sindicat general que defensa a tots els treballadors/es, sense 
importar a quin col·lectiu pertanyen, ni quina professió tenen.  Agrupem al 
conjunt de treballadors/es de totes les branques de la producció, i treballem 
també pels aturats, els joves, els jubilats, i per la ciutadania en general . 

CCOO és un sindicat de classe  perquè representem els interessos dels 
treballadors/es davant les empreses i els governs.  

► Què és un sindicat corporatiu? 

Els sindicats corporatius són aquells que sols  defensen a una part de les 
plantilles (un col·lectiu o grup professional), o bé sols als treballadors i 
treballadores d’uns sectors concrets . 

► Vols fer alguna pregunta més? 

Envia un correu a ccoo@l-h.cat amb el teu dubte. 
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